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SUPER GROENTJES
MEGA FRUITJES

EN

Op                                                   kan u 
uw pakket(ten) komen afhalen in de 

Raffelgemstraat 8,
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U krijgt er GRATIS een aantal 
gezonde RECEPTJES bovenop.

                         
ontvangt u een pakket met

 appelen, mandarijntjes, bananen, 
prei, courgette, ajuin en wortelen.
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De opbrengst gaat integraal naar 
de werking van de school.
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